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Ordinele ANRE nr. 140/2015 și 181/2015 

Valabilă de la 01.01.2016 
 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

PROCEDURĂ – Nr. 1  
 

de Emiterea AVIZELOR Referitoare la  

Sistemul de Distribuție (SD), 

conform prevederilor legale privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcții 
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Ordinele ANRE nr. 140/2015 și 181/2015 

Valabilă de la 01.01.2016 

             Aprobat, 

    Director General, 

        Tommaso Benetollo 

 

 

PROCEDURĂ – Nr. 1 
 

de Emiterea AVIZELOR Referitoare la  

Sistemul de Distribuție (SD), 

conform prevederilor legale privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcții 
 

1. Scop. 

 Această procedură reglementează modul cum se pune în practică activitatea 

conexă de emitere a avizelor referitoare la S.D., conform prevederilor legale privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcții. 

2. Domeniul de aplicare. 

 Procedura se aplică pentru eliberarea avizelor de principiu sau de 

amplasament în vederea autorizării executării construcțiilor în vecinătatea obiectivelor 

sistemului de distribuție al gazelor naturale (S.D.), precum și pentru lucrările care se 

execută în zona obiectivelor sistemului de distribuție a gazelor naturale. 

Eliberarea avizelor se face cu respectarea L50/1991 – reactualizată. 

Solicitantul, respectiv Beneficiarul avizului este obligat să respecte și să 

îndeplinească condițiile impuse prin aviz. 

3. Responsabilități. 

Proiectantul, beneficiarul sau mandatarul depune documentația completă în 

original la sediul societății, biroul relații cu clienții. 
 

A.  Baza legală care se aplică: 

- Legea nr. 50/1991 – Republicată; 

- Ordinul M.D.R.L. nr. 839/12.10.2009 care aprobă Normele Metodologice; 
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- Normele Metodologice din 12.10.2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991; 

- Ordinele ANRE nr. 140/16.09.2015 și 181/22.12.2015. 

B.  Conținutul documentației care trebuie prezentată pentru avizare. 

a) Fișa Tehnică – 2 exemplare (model Anexa 1b); 

b) Certificatul de Urbanism (copie) – 1 exemplar; 

c) Planul de încadrare în zonă, scara 1:5.000 – se figurează obiectivul; 

d) Planul de situație, scara 1:500 – se figurează obiectivul și rețelele din care să 

rezulte clar coordonatele viitoarei construcții în plan orizontal și vertical față de 

instalațiile de gaze naturale din zonă. 

Planul va fi vizat „spre neschimbare” de emitentul certificatului de urbanism. 

e) Adresă de înaintare a documentației cu borderou (opis) pentru documentații 

complexe – 2 exemplare 

C.  Avizele se solicită pentru (construire, demolare, dezafectare, înlocuire, 

etc.): 

- imobile: case, blocuri, clădiri cu diferite destinații, anexe, etc.; 

- utilități urbane: 

a) rețele de: apă, canalizare, electricitate, gaze, termoficare, telecomunicații, 

salubritate, transport urban, etc.; 

b) branșamente și racorduri la utilități. 

D. La depunerea documentației solicitantul achită tariful calculat (conform 

Metodologiei aprobate de ANRE prin Ordinul nr. 140/16.09.2015 și Ordinul nr. 

181/22.12.2015) în „FIȘA DOCUMENTARĂ Nr. 1”. 

E. Avizul se eliberează pentru fiecare imobil sau utilitate urbană, în termenul 

maxim de 15 zile calendaristice. 

F. Ridicarea avizului se face de către solicitant de la sediul societății – biroul 

relații clienți. 

Întocmit, 

Ing. Rusu Aurel 
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Ordinele ANRE nr. 140/2015 și 181/2015 

Valabilă de la 01.01.2016 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

PROCEDURĂ – Nr. 2 
 

Privind Punerea în funcțiune a Instalațiilor de 

Utilizare a Gazelor Naturale, aparținând clienților 

finali din zona de operare a OSD NORD GAZ S.R.L. Rădăuți  
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Ordinele ANRE nr. 140/2015 și 181/2015 

Valabilă de la 01.01.2016 

             Aprobat, 

    Director General, 

        Tommaso Benetollo 

 

 

 

PROCEDURĂ – Nr. 2 
 

Privind Punerea în funcțiune a Instalațiilor de 

Utilizare a Gazelor Naturale, aparținând clienților 

finali din zona de operare a OSD NORD GAZ S.R.L. Rădăuți  
 

 

 

 

1. Scop. 

 Procedura reglementează modul de lucru și cum se pune în practică 

activitatea conexă de punere în funcțiune a instalațiilor de utilizare a gazelor 

naturale, aparținând clienților finali. 

2. Domeniul de aplicare. 

 Procedura se aplică de către Operatorul Sistemului de distribuție a gazelor 

naturale, respectiv Nord Gaz S.R.L. Rădăuți, pentru punerea în funcțiune a instalațiilor 

de utilizare aparținând clienților finali din zonele delimitate pentru care deține licența 

de operare. 

3. Responsabilități. 

Operatorul Economic, autorizat, de către ANRE pentru execuția instalațiilor 

de utilizare gaze naturale, depune documentația completă la sediul societății – biroul 

relații clienți. 
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A.  Baza legală care se aplică: 

- Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 cu completările 

ulterioare; 

- N.T.P.E.E.-2008, aprobate de ANRE cu Ordinul nr. 5/05.02.2009; 

- Ordinul ANRE nr. 32/30.08.2012 care aprobă „Procedura privind 

proiectarea, verificarea, execuția, recepția și punerea în funcțiune a instalațiilor de 

utilizare a gazelor naturale”; 

- Ordinele ANRE nr. 140/16.09.2015 și 181/22.12.2015. 

B. Conținutul documentației care trebuie depusă pentru punerea în funcțiune a 

instalației de utilizare aparținând clientului final – conform Ordinului ANRE nr. 

32/2012: 

a) Cererea de solicitare a programării în vederea punerii în funcțiune a 

instalației de utilizare a gazelor naturale (model Ordinul 32/2012); 

b) Procesul Verbal de recepție tehnică; 

c) Schema izometrică a instalației de utilizare; 

d) Document emis de un furnizor de gaze naturale, licențiat de ANRE, din care 

să reiasă existența unui contract de furnizare pentru respectiva locație, încheiat cu 

beneficiarul, dacă beneficiarul nu are încheiat contract de furnizare cu OSD-ul care 

deține licență de furnizare eliberată de ANRE. 

C. La depunerea documentației solicitantul achită tariful calculat (conform 

Metodologiei aprobate de ANRE prin Ordinul nr. 140/16.09.2015 și Ordinul nr. 

181/22.12.2015) în „FIȘA DOCUMENTARĂ Nr. 2” – tarif care este calculat în 

funcție de debitul de gaze naturale a echipamentului de măsurare. 

D. Operatorul Sistemului de Distribuție (OSD) programează punerea în 

funcțiune a instalației de utilizare afișează pe pagina de internet www.nordgaz.ro , la 

meniul „Programare PIF-I.U.” și realizează punerea în funcțiune (PIF) după cum 

urmează: 

a) în termen de 7 zile lucrătoare, pentru debite aprobate mai mici de 250 mc/h; 

http://www.nordgaz.ro/
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b) în termen de 15 zile lucrătoare, pentru debite mai mari de 250 mc/h. 

E. La data și ora programată reprezentantul împuternicit al Operatorului 

sistemului de distribuție – Nord Gaz S.R.L. Rădăuți în prezența beneficiarului, 

realizează punerea în funcțiune a instalației de utilizare cu respectarea prevederilor ce-

i revin prin „Procedura din 30 august 2012 privind proiectarea, verificarea, execuția, 

recepția și punerea în funcțiune a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale” 

aprobate de ANRE prin Ordinul nr. 32 din 30.08.2012. 

F. Documentația tehnică completă a instalației de utilizare pusă în funcțiune se 

depune la arhivă. 

 

Întocmit, 

Ing. Rusu Aurel 
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Ordinele ANRE nr. 140/2015 și 181/2015 

Valabilă de la 01.01.2016 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

PROCEDURĂ – Nr. 3 
 

pentru deplasarea unei echipe tehnice: 

 I. La locul de consum; 

II. Pentru asistență la lucrările edilitare din zona 

 de siguranță și de protecție a SD; 
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Ordinele ANRE nr. 140/2015 și 181/2015 

Valabilă de la 01.01.2016 

             Aprobat, 

    Director General, 

        Tommaso Benetollo 

 

 

 

PROCEDURĂ – Nr. 3 
 

pentru deplasarea unei echipe tehnice: 

 I.  La locul de consum, cu excepția situațiilor legate de funcționarea 

în condiții de siguranță a instalației de utilizare a gazelor naturale 

sau a SD.   
 

 

 

 

1. Scop. 

 Această procedură reglementează modul cum se procedează la solicitarea 

unei echipe tehnice la locul de consum. 

2. Domeniul de aplicare. 

 Procedura se aplică în toate cazurile când se solicită OSD – Nord Gaz 

S.R.L. Rădăuți deplasarea unei echipe tehnice la locul de consum pentru a desfășura 

operațiile cuprinse în activitatea conexă, respectiv: 

- pentru citirea suplimentară a echipamentului/sistemului de măsurare a 

gazelor naturale; 

- pentru demontarea și/sau remontarea echipamentului/sistemului de 

măsurare a gazelor naturale în vederea verificării metrologice. 

3. Responsabilități. 

Solicitantul depune cererea la sediul societății – biroul relații clienți sau 

electronic la adresele de email: office@nordgaz.ro sau info.nordgaz@fimm.com în 

care specifică clar și citeț solicitarea. 
 

 

 

mailto:office@nordgaz.ro
mailto:info.nordgaz@fimm.com
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A.  Baza legală care se aplică: 

- Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012; 

- N.T.P.E.E.-2008, aprobate de ANRE cu Ordinul nr. 5/05.02.2009; 

- Ordinele ANRE nr. 140/16.09.2015 și 181/22.12.2015. 

B. La depunerea cereri solicitantul achită tariful calculat (conform 

metodologiei aprobate de ANRE prin Ordinele nr. 140/16.09.2015 și nr. 

181/22.12.2015) în „FIȘA DOCUMENTARĂ Nr. 3”, – tarif care este calculat în 

funcție de debitul de gaze naturale a echipamentului de măsurare. 

C. Programarea și realizarea operației solicitate se realizează în maxim 7 zile 

lucrătoare de la primirea cereri. 

 

II. Pentru asistență la lucrările edilitare din zona de siguranță și de 

protecție a SD.   
 

 

 

1. Scop. 

 Această procedură reglementează modul cum se procedează la solicitarea 

unei echipe tehnice pentru asistență la lucrările edilitare din zona de siguranță și de 

protecție a SD. 

2. Domeniul de aplicare. 

 Procedura se aplică în toate cazurile când se execută lucrări edilitare în zona 

de siguranță și de protecție a S.D. 

3. Responsabilități. 

Solicitantul depune cererea la sediul societății – biroul relații cu clienții în 

care specifică adresa, categoria de lucrări și depune documentația legală în baza căreia 

se execută lucrarea. 
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A. Baza legală care se aplică: 

- Legea nr. 50/1991 - Republicată; 

- Ordinul M.D.R.L. nr. 839/12.10.2009 care aprobă Normele Metodologice; 

- Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012; 

- N.T.P.E.E.-2008 aprobate de ANRE cu Ordinul nr. 5/05.02.2009; 

- Ordinele ANRE nr. 140/16.09.2015 și 181/22.12.2015. 

B. La depunerea cereri solicitantul achită tariful calculat (conform 

metodologiei aprobate de ANRE prin Ordinele nr. 140/16.09.2015 și nr. 

181/22.12.2015) în „FIȘA DOCUMENTARĂ Nr. 3”, – tarif care este calculat pentru 

1 (una) oră de asistență tehnică în teren. 

C. Programarea și realizarea activității se realizează în maxim 7 zile lucrătoare 

de la primirea cereri. 

 

 

Întocmit, 

Ing. Rusu Aurel 
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Ordinele ANRE nr. 140/2015 și 181/2015 

Valabilă de la 01.01.2016 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

PROCEDURĂ – Nr. 4 
 

Privind Întreruperea/Limitarea parametrilor tehnici/ 

Reluarea Alimentării cu gaze naturale la cererea 

Clientului final, a furnizorului de gaze naturale sau 

a Operatorului conductelor de alimentare din 

amonte/Operatorului de Transport și de sistem/ 

Operatorului de Distribuție, cupa caz.  
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Ordinele ANRE nr. 140/2015 și 181/2015 

Valabilă de la 01.01.2016 

             Aprobat, 

    Director General, 

        Tommaso Benetollo 

 

 

 

PROCEDURĂ – Nr. 4 
 

Privind Întreruperea/Limitarea parametrilor tehnici/ 

Reluarea Alimentării cu gaze naturale la cererea 

Clientului final, a furnizorului de gaze naturale sau 

a Operatorului conductelor de alimentare din 

amonte/Operatorului de Transport și de sistem/ 

Operatorului de Distribuție, cupa caz. 
 

 

 

1. Scop. 

 Această procedură reglementează modul cum se procedează la solicitarea 

pentru întreruperea/limitarea parametrilor tehnici/reluarea alimentării cu gaze 

naturale la cererea clientului final, a furnizorului de gaze naturale sau a operatorului 

conductelor de alimentare din amonte/operatorului de transport și de 

sistem/operatorului de distribuție, după caz. 

2. Domeniul de aplicare. 

 Procedura se aplică în toate cazurile când se solicită întreruperea/limitarea 

parametrilor tehnici/reluarea alimentării cu gaze naturale la cererea celor autorizați, 

îndreptățiți. 

3. Responsabilități. 

Solicitantul depune cererea la sediul societății – biroul relații cu clienții sau 

electronic la adresele de email: office@nordgaz.ro sau info.nordgaz@fimm.com în 

care se specifică clar și citeț solicitarea. 
 

 

 

 

mailto:office@nordgaz.ro
mailto:info.nordgaz@fimm.com
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A.  Baza legală care se aplică: 

- Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012; 

- Contractul existent între părți; 

- N.T.P.E.E.-2008, aprobate de ANRE cu Ordinul nr. 5/05.02.2009; 

- Ordinele ANRE nr. 140/2015 și 181/2015. 

B. La depunerea cereri solicitantul achită tarifului calculat (conform 

Metodologiei aprobate de ANRE prin Ordinul nr. 140/16.09.2015 și Ordinul nr. 

181/22.12.2015) în „FIȘA DOCUMENTARĂ Nr. 4” – tarif care este calculat în 

funcție de debitul de gaze naturale a echipamentului de măsură și dacă implică sau nu 

ridicarea/montarea acestuia. 

Excepție: când solicitantul este furnizorul sau Operatorul Sistemului de 

Transport (OST), plata se face în maxim 15 zile de la emiterea facturii. 

C. Programarea și realizarea operației solicitate se realizează în maxim 24 ore 

de la primirea cereri. 

Întocmit, 

Ing. Rusu Aurel 
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Ordinele ANRE nr. 140/2015 și 181/2015 

Valabilă de la 01.01.2016 
 

 

 

        

 

 

 

 

 

PROCEDURĂ – Nr. 5 
 

Privind eliberarea de copii după documentația tehnică 

privitoare la Instalația de Utilizare a gazelor naturale 

a clientului final, fișele de evidență a verificărilor/reviziilor 

tehnice periodice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale 

și/sau după avizul/avizul de principiu, deținute de către OSD.  
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Ordinele ANRE nr. 140/2015 și 181/2015 

Valabilă de la 01.01.2016 

             Aprobat, 

    Director General, 

        Tommaso Benetollo 

 

 

 

PROCEDURĂ – Nr. 5 
 

Privind eliberarea de copii după documentația tehnică 

privitoare la Instalația de Utilizare a gazelor naturale 

a clientului final, fișele de evidență a verificărilor/reviziilor 

tehnice periodice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale 

și/sau după avizul/avizul de principiu, deținute de către OSD.  
 

 

 

1. Scop. 

 Această procedură reglementează modul cum se procedează la solicitarea 

clientului final privind eliberarea de copii după documentația tehnică privitoare la 

instalația de utilizare a gazelor naturale ce se află în arhiva Operatorului Sistemului 

de Distribuție – Nord Gaz S.R.L. Rădăuți. 

2. Domeniul de aplicare. 

 Procedura se aplică în toate cazurile când se solicită de către clientul final 

eliberarea de copii după documentația tehnică privitoare la instalația de utilizare a 

gazelor naturale aflate în arhiva OSD precum: (fișele de evidență a 

verificărilor/reviziilor tehnice periodice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale 

și/sau după avizul/avizul de principiu, etc.). 

3. Responsabilități. 

Solicitantul depune cererea la sediul societății – biroul relații cu clienții sau 

electronic la adresele de email: office@nordgaz.ro sau info.nordgaz@fimm.com în 

care se specifică clar și citeț solicitarea. 
 

 

mailto:office@nordgaz.ro
mailto:info.nordgaz@fimm.com
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A.  Baza legală care se aplică: 

- Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012; 

- N.T.P.E.E.-2008, aprobate de ANRE cu Ordinul nr. 5/05.02.2009; 

- Ordinele ANRE nr. 140/16.09.2015 și 181/22.12.2015. 

B. La depunerea cereri solicitantul achită tarifului calculat (conform 

Metodologiei aprobate de ANRE prin Ordinul nr. 140/16.09.2015 și Ordinul nr. 

181/22.12.2015) în „FIȘA DOCUMENTARĂ Nr. 5” – tarif care este calculat pentru o 

copie de mărimea A4 sau A3. 

C. Termenul de eliberare a copiilor solicitate și care se găsesc în arhiva 

societății este de maxim 7 zile lucrătoare. 

D. Ridicarea copiilor se face de către solicitant de la sediul societății – biroul 

relații clienți. 

Întocmit, 

Ing. Rusu Aurel 
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Ordinele ANRE nr. 140/2015 și 181/2015 

Valabilă de la 01.01.2016 
 

 

 

        

 

 

 

 

 

PROCEDURĂ – Nr. 6 
 

Privind debranșarea clienților finali prin scoaterea 

definitivă din funcțiune a Branșamentului  

și Postului de Reglare.  
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Ordinele ANRE nr. 140/2015 și 181/2015 

Valabilă de la 01.01.2016 

             Aprobat, 

    Director General, 

        Tommaso Benetollo 

 

 

 

PROCEDURĂ – Nr. 6 
 

Privind debranșarea clienților finali prin scoaterea 

definitivă din funcțiune a Branșamentului  

și Postului de Reglare. 
 

 

1. Scop. 

 Această procedură reglementează modul cum se procedează la solicitarea 

unui client final privind scoaterea definitivă din funcțiune a Branșamentului și 

Postului de Reglare. 

2. Domeniul de aplicare. 

 Procedura se aplică în toate cazurile când se solicită Operatorul Sistemului 

de Distribuție (OSD), de către clientul final scoaterea definitivă din funcțiune a 

Branșamentului și Postului de Reglare. 

3. Responsabilități. 

Solicitantul depune cererea la sediul societății – biroul relații clienții cu 

menționarea adresei (locației) de unde se dorește scoaterea definitivă din funcțiune a 

Branșamentului și Postului de Reglare. 
 

 

 

A.  Baza legală care se aplică: 

- Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012; 

- N.T.P.E.E.-2008, aprobate de ANRE cu Ordinul nr. 5/05.02.2009; 

- Legea nr. 50/1991 – Republicată; 

- Ordinul M.D.R.L. nr. 839/12.10.2009 care aprobă Normele Metodologice; 
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- Ordinele ANRE nr. 140/16.09.2015 și 181/22.12.2015. 

B. La depunerea cereri solicitantul achită tarifului calculat (conform 

Metodologiei aprobate de ANRE prin Ordinul nr. 140/16.09.2015 și Ordinul nr. 

181/22.12.2015) în „FIȘA DOCUMENTARĂ Nr. 6” – tarif care nu cuprinde 

subactivitățile: 

a) întocmirea documentației tehnice de desființare a branșamentului și a 

postului de reglare, obținerea certificatului de Urbanism, avizelor și Autorizației de 

desființare;  

b) extragerea branșamentului. 

Notă: Subactivitățile de la litera a) și b) se pot executa de către Operatorul 

Sistemului de Distribuție (OSD) sau de către operatori economici (OE) autorizați 

ANRE, în funcție de opțiunea solicitantului. 

C. Termenul de răspuns privind solicitarea este de maxim 7 zile lucrătoare de 

la înregistrarea cereri. 

Întocmit, 

Ing. Rusu Aurel 
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Ordinele ANRE nr. 140/2015 și 181/2015 

Valabilă de la 01.01.2016 
 

 

 

        

 

 

 

 

 

PROCEDURĂ – Nr. 7 
 

Privind Modificări ale Obiectivelor Sistemului de 

Distribuție (OSD) prin deviere, la cererea  

clientului final sau a unui terț.  
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Ordinele ANRE nr. 140/2015 și 181/2015 

Valabilă de la 01.01.2016 

             Aprobat, 

    Director General, 

        Tommaso Benetollo 

 

 

 

PROCEDURĂ – Nr. 7 
 

Privind Modificări ale Obiectivelor Sistemului de 

Distribuție (OSD) prin deviere, la cererea  

clientului final sau a unui terț.  
 

 

1. Scop. 

 Această procedură reglementează modul cum se procedează la solicitarea 

unui client final sau a unui terț privind modificări ale obiectivelor Sistemului de 

Distribuție prin deviere. 

2. Domeniul de aplicare. 

 Procedura se aplică în toate cazurile când se solicită Operatorul Sistemului 

de Distribuție (OSD) de către clientul final sau de către un terț modificări ale 

Sistemului de Distribuție prin deviere. 

3. Responsabilități. 

Solicitantul depune cererea la sediul societății – biroul relații clienții cu 

menționarea adresei (locației) de unde se dorește modificarea obiectivului Sistemului 

de Distribuție prin deviere. 
 

 

 

A.  Baza legală care se aplică: 

- Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012; 

- N.T.P.E.E.-2008, aprobate de ANRE cu Ordinul nr. 5/05.02.2009; 

- Legea nr. 50/1991 – Republicată; 

- Ordinul M.D.R.L. nr. 839/12.10.2009 care aprobă Normele Metodologice; 
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- Ordinele ANRE nr. 140/16.09.2015 și 181/22.12.2015. 

B. La depunerea cereri solicitantul achită tarifului calculat (conform 

Metodologiei aprobate de ANRE prin Ordinul nr. 140/16.09.2015 și Ordinul nr. 

181/22.12.2015) în „FIȘA DOCUMENTARĂ Nr. 7” – tarif care nu cuprinde 

subactivitățile: 

a) întocmirea documentației tehnice pentru modificarea obiectivului Sistemului 

de Distribuție, obținerea Certificatului de Urbanism, a avizelor și Autorizației de 

desființare și construire;  

b) execuția modificării obiectivului Sistemului de Distribuție. 

Notă: Subactivitățile de la litera a) și b) se pot executa de către Operatorul 

Sistemului de Distribuție (OSD) sau de către operatori economici (OE) autorizați 

ANRE, în funcție de opțiunea solicitantului. 

C. Termenul de răspuns privind solicitarea este de maxim 7 zile lucrătoare de 

la înregistrarea cereri. 

Întocmit, 

Ing. Rusu Aurel 

 


